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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įsakymo 59 straipsnio 1 dalimi,
Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių
(kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 56.2 ir 61 punktais:
1.
N u s t a č i a u, kad buvo pasirašyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos (toliau – Tarnyba) susitarimai su Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos
Respublikos ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijomis dėl radijo dažnių (kanalų) iš
1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudojimo pasienio
rajonuose, todėl būtina pakeisti Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakyme Nr. 1V-63 „Dėl
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Bitė Lietuva“, nustatytas radijo dažnių
(kanalų) naudojimo sąlygas.
2.
K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 56.2 ir 61 punktais, Tarnybos
sprendimu nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos Tarnybos
iniciatyva objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių
naudojimu, arba jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai. Apie tokį planuojamą pakeitimą
informuojamas radijo dažnių (kanalų) naudotojas ir Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių nustatyta tvarka konsultuojamasi dėl sprendimo
projekto, išskyrus atvejus, kai numatomi pakeitimai yra nežymūs ir nekeičiantys nustatyto teisinio
reguliavimo esmės ir dėl jų buvo susitarta su radijo dažnių (kanalų) naudotojais.
3.
P a k e i č i u, Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 1V-63 „Dėl
radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Bitė Lietuva“:
3.1.
Pakeičiu 1.3.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.3.1. užtikrinti, kad Antžeminių sistemų bazinių stočių (toliau – bazinė stotis)
elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stipris 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus
neviršytų 37 dBV/m ties linija, nutolusia 6 km nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į
besiribojančios valstybės teritorijos gilumą, ir 65 dBV/m ties Lietuvos Respublikos valstybės
siena:
1.3.1.1. su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija, naudojant kodus iš 0–20 ir 53–63
kodų grupių, kurios nustatytos Europos telekomunikacijų standartų instituto techninės specifikacijos
TS 125 213 „Universalioji judriojo ryšio sistema (UMTS); Sklaida ir moduliacija (FDD)“ (angl.
„Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spreading and modulation (FDD)“)
(toliau – ETSI specifikacija) 5.2.2 skyriuje;
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1.3.1.2. su Latvijos Respublika, naudojant kodus iš 0–10, 21–31 ir 53–63 kodų grupių,
kurios nustatytos ETSI specifikacijos 5.2.2 skyriuje;
1.3.1.3. su Lenkijos Respublika, naudojant kodus iš 0–31 kodų grupių, kurios nustatytos
ETSI specifikacijos 5.2.2 skyriuje“.
3.2.
Pakeičiu 1.3.2 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.3.2. užtikrinti, kad bazinių stočių elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stipris 3
metrų aukštyje virš žemės paviršiaus neviršytų 37 dBV/m ties Lietuvos Respublikos valstybės
siena:
1.3.2.1. su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija, naudojant kodus iš 21–52 kodų
grupių, kurios nustatytos ETSI specifikacijos 5.2.2 skyriuje;
1.3.2.2. su Latvijos Respublika, naudojant kodus iš 11–20 ir 32–52 kodų grupių, kurios
nustatytos ETSI specifikacijos 5.2.2 skyriuje;
1.3.2.3. su Lenkijos Respublika, naudojant kodus iš 32–63 kodų grupių, kurios nustatytos
ETSI specifikacijos 5.2.2 skyriuje“.
3.3.
Pakeičiu 1.4.2 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.4.2. užtikrinti, kad radijo ryšio kanalo minimali atskaitinio signalo priimama galia (angl.
Reference Signal Received Power) (toliau – RSRP), būtina šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytoms
paslaugoms teikti, 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus, kai priėmimo antenos stiprinimas 0 dBi,
būtų ne mažesnė kaip –75 dBm miestų teritorijose, magistraliniuose ir valstybinės reikšmės
keliuose ir ne mažesnė kaip –100 dBm kitose teritorijose“.
3.4.
Pakeičiu 1.4.3 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.4.3. priskirti fizinio narvelio identifikatorių (angl. Physical-layer Cell Identities, PCI),
laikantis Europos pašto ir telekomunikacijų administracijos konferencijos rekomendacijos
ERC/REC 01-01 „Judriojo ir fiksuotojo ryšio tinklų (MFCN), veikiančių 1920–1980 MHz ir 2110–
2170 MHz dažnių juostose, tarpvalstybinis koordinavimas“ (angl. „Cross-border coordination for
mobile/fixed communications networks (MFCN) in the frequency bands 1920-1980 MHz and 21102170 MHz“) 5 priedo reikalavimų“.
3.5.
Pakeičiu 1.9.15 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.9.15. pasaulinį narvelio identifikatorių (angl. E-UTRAN Cell Global Identifier, CGI arba
ECGI), laikantis 3-sios kartos partnerystės projekto (angl. 3rd Generation Partnership Project)
(toliau – 3GPP) techninės specifikacijos TS 23.003 „3-sios kartos partnerystės projektas;
Pagrindinio tinklo ir galinės įrangos techninių specifikacijų grupė; Numeravimas, adresavimas ir
identifikavimas (10 leidimas)“ (angl. „3rd Generation Partnership Project; Technical Specification
Group Core Network and Terminal; Numbering, addressing and identification (Release 10)“) 4.3
arba 19.6 papunkčių reikalavimų;“.
3.6.
Pakeičiu 1.9.16 papunktį ir išdėstau jį taip:
„1.9.16 fizinį narvelio identifikatorių (PCI), laikantis 3GPP techninės specifikacijos
TS 36.211 „3-sios kartos partnerystės projektas; Radijo prieigos tinklo techninių specifikacijų
grupė; Išvystyta universalioji antžeminio radijo prieiga (E-UTRA); Fiziniai kanalai ir moduliacija“
(angl. „3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network;
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation“) 6.11
papunkčio reikalavimų“.
4.
N u s t a t a u, kad radijo dažnių (kanalų) naudojimas pakeistomis sąlygomis neturi
kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms ir kitiems teisėtiems radijo
dažnių (kanalų) naudotojams.
5.
N u r o d a u:
5.1.
išsiųsti šį įsakymą UAB „Bitė Lietuva“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
priėmimo dienos;
5.2.
paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.

3
6.
I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Direktorius

